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लाइम रगीस, डॉसेट, ब्रिटन, 1810 

मरी व जो अ ॅननिंग ह दोघ घरातून बाहर पडल. त्ािंना 
जवळच््ा डोंगरावरील चमकणार, छान ददसणार व 

ववचचत्रपूणण दगडाच नमून गोळा करा्च होत. कारण 

त्ािंना आपल््ा क््ुररओ दकुानात ववका्ला ठऊन 

पस कमवा्च होत. त्ािंच््ा वडडलािंच््ा मतृ्ुनिंतर 

त्ािंची आई दकुान चालवत होती. 

जो, ्थ ्, 

का् आह 

त बघ 

्तो. 

ककती मोठ 

आह! 

कमीत कमी पाच 

शिशलिंग्स तरी ्ाला 
शमळतील. आईला 
बर वाटल. 

ममा, बघ आम्ही का् 

आणल! 

अगोदर 

आत ्ा. 
वादळ वारा 
सुटला्! 



घरात 

ममा, ्ाला 
कमीत कमी पाच 

शिशलिंग तरी 
शमळतील का? 

? 

  मध््रात्री एका मोठ््ा आकाराची समुद्रातील 

लाट नतच््ा खोलीच््ा खखडक््ािंना न जुमानता 
आत घुसली. बघता बघता खोलीभर पाणीच 

पाणी! 
हो् मरी. तू 
त्ाच््ावर 

ककिं मतीची 
चचठ्ठी चचकटव. 

मरी अिंथ णात पडून वादळी 
वाऱ््ाचा गडगडाट ऐकत होती. 
त्ाच वळीखोलीच््ा खखडक््ा 
घट्ट आहत की नाही ्ाचाही 
ववचार करत होती.  
 



घराजवळील दकुानातील सगळ वस्तु वादळी वाऱ््ामुळ 

इतस्तत पसरल होत. 

ममा, तू काळजी 
क  नकोस. 

आम्ही पसरलल 

सवण वस्तु नीट 

लावतो. 

आकण राइट ्ानी घराची व दकुानाची 
डागडुजी कली. मरी आखण जो दगडिं 
िोधा्ला बाहर पडल््ा.   



तूच ्थ ् मला 
का् सापडल त तू 
बघ. 

इथ बघ मला 
का् सापडल त! 



 मी स्वप्नात तर 

नाही ना... 

आताप्तं आपण 

बनघतलल््ा दगडािंपक्षा ही 
सवाणत मोठी व वचचत्र््पूणण 
आह. 

चहराच एवढा मोठा 
असल तर बाकीच 

शरीर ककती मोठ 

असाव? 

20 फूट लािंब तरी असल... 



इिंग्लैंड में? 

बाद में मरी न दनुन्ा 
न अजीब प्राणी नामकी 

पुस्तक पढ़ी 
क््ा वो जजराफ़ ह? ....्ा गोररल्ला ह? 

....क््ा मगरमच्छ ह? 

  

  

  

तुम पगला गई हो! 
  

  

क््ा ्ह मगरमच्छ हो सकता ह? 

पर मााँ को सही पता नहीिं था.  

उस पूरी रात मरी जागी रही. 
वो उस मगरमच्छ को पहाड़ी 
स दकुान तक कस लाए उसक 

बार में सोचती रही.  

मर ददमाग में एक आईडड्ा 
ह. क््ा शमस्टर आकण राईट मर 
शलए वहािं एक मचान बना्ेंग. 

मरी शमस्टर आकण राईट क शलए फूलों का 
गुलदस्ता लकर गई. उसन उनस पहाड़ी पर 
एक मचान बनान की ववनती की. उन्हें काफी 

ताज्जुब हुआ पर उन्होंन हााँ कर दी.  

आपका बहुत 
िुकि्ा 
शमस्टर 

आकण राईट. 

परिंतु मरीच््ा आईला ्ातल 

काहीही कळत नव्हत.  

त्ानिंतर नतन जगातील 

ववचचत्र प्राणी ह पुस्तक बाहर 

काढल.  

ह जजराफ असल का? नाही. …गोररल्ला.. 

... नव्ह, मगर 

असाव... 

 

 

तही ब्रिटनमध््... 

ममा,  ह मगर असल का? 

आम्ही आभारी 
आहोत, अिंकल 

आकण राइट! 

त्ा रात्री मगरीच््ा चहऱ््ाच््ा 
जीवाश्माला दकुानात कस 

घऊन जा्च ्ाचा ववचार ती 
क  लागली.   

मला एक कल्पना सुचती्. 

आकण राइट आपल््ासाठी एक गोपूर 

बािंधून दईल का? 

  

 मरी एक फुलाच गुच्छ घवून आकण राइटच््ा घरी गली. 
त्ाला नमस्कार क न तच््ा हातात फुल दत तुम्ही 
आमच््ासाठी डोंगराच््ा उिंचीएवढ गोपूर बािंधून द््ाल 

का?.   आकण राइटला आश्च्ण वाटल तरी ठीक आह. मी 
बािंधून दतो.  अस म्हणाला. 
.  

तू वडी 
आहस. 



दवाच््ा मनात जर ही 
वस्तु तूच िोधाव अस 

असल तर मुळात तो 
अस गुप्तपण ठवलाच 

नसता! 
ही  
मगरच.. 

.. 
तही 
ब्रिटनमध््... 

खरोखरच 

ध्णवान... ती वडी  
आह... 

मरी खरोखरच 

गोपुरावर 

चढणार का? 

गोपुर बािंधून पूणण झाल््ानिंतर 

शिडीव न मरी अगदी टोकाप्तं 

पोचली. गोपुर हलल््ासारख 

वाटल.खाली बघा्लासुद्धा भीती 
वाटत होती. जमीन फारच लािंब 

आह अस वाटत होत.  

ककर.्... 

त्ानिंतर त्ा प्राण््ाच््ा 
अविषाकड टक लावून 

बघू लागली.  





अविषान भरलली गाडी घराकड ननघाली. नततक््ात 

गोपुर बघता बघता कोसळून खाली पडली.  
मरी त्ा जीवाश्माच एकक 

दगड उतरवून 

आकण राइटच््ा गाडीत 

खाली सोडू लागली. सवण 
तुकड सोडून झाल््ानिंतर 

त्ा ववचचत्र प्राण््ाला 
लपवून ठवलल््ा 
डोगराकड मरी पुन्हा एकदा 
बनघतली. 

मरी छान 

काम.. 

ध्णवान 

आम्ही ही मगर 

कधी बघू 
िकतो? 



मरी आखण जो ्ािंनी प्रवि फी आका न एककाला आत सोडत होत. ककत्क 

ददवसानी त पोटभर जवत होत. 

घरात सवण तुकड 

पस न मरी 
ननरीक्षण क  

लागली. 
ह नाकासारख वाटत. 

्ाचा अथण हा प्राणी 
श्वास घत असावा. 

सकाळ झाली तरी मरी अजूनही  त्ा प्राण््ाच््ा िजारी झोपललीच होती.  

दकुानाच््ा बाहर त्ा ववचचत्र प्राण््ाला बघण््ासाठी लोक एका लािंब रािंगत उभ होत.  



 हा प्राणी ्थ ्ा 
डोगरावर कसा 
का् आला 
असल.? 

रािंगतील िवटचा प्रक्षक गल््ानिंतर 

दरवाजा बिंद करत असताना त्ा 
िहरातील हन्री हनल नावाचा एक श्रीमिंत 

सरदार आत आला.  

त्ालाही त्ा प्राण््ाला बघा्ची तीव्र इच्छा 
होती. त्ा प्राण््ाचा भव्् आकार बघता 
क्षणीच.. 

ह काही मगर नाही. ्ासारख््ा 
प्राण््ािंना वज्ञाननक इचथा्सोर 

्ा नावान ओळखतात.  

कफि-शलझाडण विंिाच ह प्राणी 
आहत. ननविं व्हा्च््ा अगोदर 

त्ा लाखो वषण समुद्राच््ा पाण््ात 

रहात होत्ा. तुम्ही दोघािंनी फारच 

उततम कामचगरी कली आह.  

 

अशभनिंदन. 

 मरी आखण जो ्ािंना फार आनिंद 

झाला. आपण िोधून काढलली 
वस्तु इतकी महतवाची असल ्ाची 
कल्पना त्ािंनासुद्धा नव्हती.  
 

 

्ाचा अथण ही 
पथृ्वी फक्त 

हजार-दोन 

हजार वषाणची 
नसून लाखो 
वषे पुरातन 

आह. 



चल तर आपण अजून 

एक तसलीच वस्तु 
िोधू ्ा 

दसुऱ््ा ददविी.. 

 हन्री हनल ्ानी जीवाश्माला लिंडनला 
पाठवून दण््ाची व््वस्था कली.  

मी तुमचा हा 
जीवाश्म 20 

पौंड्सला ववकत 

घत आह.  
23 पौंड्स तरी 
आम्हाला हवत. 

 

23 पौंड्सचा हा 
व््वहार नक्कीच 

फा्दिीर ठरल. 

 ्ाला जीवाश्म 

म्हणतात का?  

तस असल््ास एक  
ददविी मला 
जीवाश्म मुलगी 
म्हणून जग 

ओळखल. 

 



  

 
मरी अ ॅन िंग खरोखरच कीतीवा  झाली. इचथायसोरच जीवाश्म शोधल्या िंतर नत  

ब्रब्रट मधील प्लससमोसोरच जीवाश्म शोध ू काढल. नत  शालय सशक्षण घतल 

 व्हत. रगगस शहराबाहरही ती कधी पडली  व्हती. तरीसु ा आिंतरराष्ट्रीय कीतीची 
जीवाश्म वज्ञान क म्हणू  नत   ाव कमावल. वयाच्य 48व्या वर्षी 1847मध्य नतचा 
मतृ्यु झाला. मरीच्या काळात पथृ्वीच  मक काय वय असल याब ल वज्ञान क 

सिंशोध  करत होत. ज सामान्या ा मात्र बायबलमध्य सलहहल्याप्रमाण पथृ्वी फार 

फार तर हजार दो  हजार वर्षााची आह अस वाटत होत.  

परिंतु वज्ञान क मात्र पथृ्वीच वय लाखो वर्षे आह अस वाद घालत होत. सामान्यािं ा 
बायबलच्या ववरोधातील ववचार आवडत  व्हत. परिंतु मरी च्या सिंशोध ामुळ 

वज्ञान काच्या सस ािंताला प्रत्यक्ष पुरावा समळाला.  
मरीच्या मतृ्यु िंतर 1859मध्य चालास डाववा  या ब्रब्रहटश वज्ञान काच हद ओररजज  

ऑफ जपपशीज बाय  ॅच्युरल ससलक्श  ह पुपतक प्रकासशत झाल.  

 

 

या पुपतकाच्या प्रकाश ा िंतर धासमाक व वज्ञान क यािंच्यात फार मोठ्या प्रमाणात 

वाद वववाद झाल. व अजू ही त्याच पडसाद उमटत आहत. मरी अ ॅन िंग व नत  

शोधलल जीवाश्म  सत तर इनतहास एका वगळ्या वाट  गला असता.  
 

  



1810 साली मरी अ ॅन िंग व नतचा भाऊ जो अ ॅन िंग ह दोघही 
रगगसच्या डोंगरावर गिंमतीशीर व वगचत्र्यपणूा दगडाच  म ू 

शोधत होत. त्यािं ा अगदीच वगचत्र्यपणूा दगडाच तकुड समळाल. 

त्यािं ा त्यािंच्या वडडलािंच्या क्यरुरओ दकुा ात ठऊ  ववकायच होत.  

एक हदवशी त्यािं ा एका ववगचत्र प्राण्याच्या साच्यासारखा हदसणारा 
लािंबलचक असा दगड हदसला. तो एक मोठा चहरा असलल्या 
प्राण्याच्या आकारासारखा हदसत होता. तो कुठला प्राणी ह त्यािं ा 
कळल  ाही. जजराफ की गोररल्ला की मगर... ह कुणालाच कळल 

 ाही. मरीला खर काय आह ह जाणू  घण्याची उत्सकुता होती. 
त्यासाठी पवतेःचा जीव धोक्यात टाकण्याची तयारी होती.  
या पपुतकात गचत्रामधू  या लहा  मलुीची साहसकथा रिंगव ू 

सािंगगतलली आह. मरी अ ॅन िंगचा हा शोध ववज्ञा  जगतासाठी 
हदलला बहुमलू्य बहुमा  ठरल.   

 


